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wnętrze w nowoczesnym stylu
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BETON DEKORACYJNY
Drobnoziarnisty tynk mineralny do zastosowań wewnętrznych. Doskonale imituje surowy 
beton. Stanowi idealną dekorację nowoczesnych wnętrz, znakomicie komponując się              
z metalem, drewnem czy szkłem. Odpowiednia aplikacja zapewnia uzyskanie nieregular-
nego wzoru, wżerów i przebarwień typowych dla betonu. 



Podłoże należy przygotować zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (czytaj na str. 58-59).  
Produkt należy przygotować zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu.
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bejca dekoracyjna lakier dekoracyjnywosk nabłyszczająco
-impregnujący

podkład gruntujący

PRODUKTY DO ZASTOSOWANIA Z BETONEM DEKORAC YJNYM

1. Przygotowaną powierzchnię zagruntować podkładem gruntującym PRIMACOL® DECORATIVE. 
Po około 12h nanieść pacą na grubość ziarna warstwę betonu dekoracyjnego.
2. Po około 12h nanieść drugą warstwę również na grubość ziarna, zostawiając drobne ubytki. 
3. Po około 12h spryskać powierzchnię wodą i przykładając pacę na płasko ruchami kolistymi przyciemnić powierzchnię.
4. Suchą powierzchnię betonu dekoracyjnego zabezpieczyć woskiem nabłyszczająco - impregnującym lub lakierem dekoracyjnym.

Pokrywając kolejne fragmenty ścian należy pamiętać, aby łączenia wykonywać „na mokro”. 
Dodatkowe wzory można uzyskać, odciskając w mokrym betonie np. folię, papier itd.

ŁATWA APLIKACJA

NOWOCZESNY DESIGN

WYDAJNOŚĆ: 1,5 - 1,7 m2/kg 

DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 5 kg, 10 kg

BETON Z BEJCĄ (162/3)

BETON JASNY (162/2)

BETON (162/1)

dekoracyjny
beton



Podłoże należy przygotować zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (czytaj na str. 58-59).  
Produkt należy przygotować zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu.

ETAPY WYKONANIA
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1. 2. 3. 4. 

PRODUKTY DO ZASTOSOWANIA Z FARBĄ BETONOWĄ

kontakt grunt lakier dekoracyjny wosk nabłyszczająco
-impregnujący

bejca dekoracyjna

1. Przygotowaną powierzchnię, w celu zwiększenia przyczepności, podłoże zagruntować kontakt gruntem. 
2. Na przygotowane podłoże nanieść wałkiem pierwszą warstwę farby betonowej i od razu zagładzić pacą na grubość ziarna. 
3. Po wyschnięciu, nanieść wałkiem drugą warstwę i zagładzić pacą pozostawiając charakterystyczne ubytki (wżery) w betonie. 
Dla uzyskania efektu „wibrowanego betonu”, podczas wysychania wygładzać beton pacą, aż do uzyskania gładkiej powierzchni.
4. Po wyschnięciu i oczyszczeniu z niezwiązanych ziaren zabezpieczyć powierzchnię lakierem dekoracyjnym 
lub woskiem nabłyszczająco-impregnującym.

ŁATWA APLIKACJA

EFEKT SUROWEGO BETONU

WYDAJNOŚĆ: 1,5 - 2,5 kg/m2 (przy dwóch warstwach)

DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 8 kg

ELBRUS

BROAD PEAK

MONT BLANC

MOUNT EVEREST

betonowa
farba
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FARBA BETONOWA 
Dekoracyjna farba na spoiwie mineralnym. Odpowiednia aplikacja pozwala stworzyć efekt 
betonu wibrowanego (gładki, błyszczący), jak również powierzchnię z charakterystycznymi 
nierównościami, ubytkami i wżerami. Sprawdza się w nowoczesnych wnętrzach budynków 
użyteczności publicznej i mieszkalnych, szczególnie zaaranżowanych w stylu industrialnym. 
Doskonale pasuje do drewna, szkła i metalu.
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FARBA STRUKTURALNA TAO
Dekoracyjna, matowa, biała farba akrylowa o średnim uziarnieniu do stosowania wewnątrz 
pomieszczeń. Charakteryzuje się możliwością układania przemyślanych wzorów, jak również 
efektów o „rozsypanych” ziarnach. Po wyschnięciu tworzy trwałą powłokę, umożliwiającą 

„oddychanie” ścian. Dzięki zawartości naturalnych składników jest produktem bezpiecznym 
i ekologicznym. 



Podłoże należy przygotować zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (czytaj na str. 58-59).  
Produkt należy przygotować zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu.

kolorant

1. 2. 3. 

ETAPY WYKONANIA
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TAO HONG KONG (208)

TAO PEKIN (209)

TAO SHANGHAI (210)

lakier dekoracyjnybejca dekoracyjnawerniks metalicznyfarba decobase

PRODUKTY DO ZASTOSOWANIA Z FARBĄ TAO

1. Przygotowaną powierzchnię zagruntować podkładem gruntującym PRIMACOL® DECORATIVE. 
Po wyschnięciu nanieść warstwę farby decobase w kolorze białym lub zabarwioną kolorantem.
2. Na przygotowane podłoże nanieść jedną, cienką warstwę farby tao w kolorze zbliżonym do farby decobase. 
Wzór układać podsuwając ziarna w skupiska i tworząc zaplanowaną fakturę.
3. Po wyschnięciu, oczyścić dekorację z „luźnych” ziaren przy pomocy miękkiego pędzla. Powierzchnię zabezpieczyć lakierem dekoracyj-
nym lub nanieść wybrany werniks dekoracyjny lub bejcę dekoracyjną PRIMACOL® DECORATIVE zabarwioną kolorantem. Bejcę lub werniks 
przed wyschnięciem przetrzeć gąbką w celu „rozmycia smug”.

UWAGA! Wybarwiając kolejne fragmenty ścian należy pamiętać, aby łączenia wykonywać „na mokro”. Pełną zmywalność powłoki 
po zastosowaniu lakieru dekoracyjnego, werniksów metalicznych lub bejcy dekoracyjnej uzyskuje się po 28 dniach.

ZAWIERA KULISTE ZIARNA

DOSKONAŁE KRYCIE

WYDAJNOŚĆ: 0,15 - 0,2 kg/m2 

DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 3,5 kg, 6,5 kg

farba StrUktUralna
tao
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Podłoże należy przygotować zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (czytaj na str. 58-59).  
Produkt należy przygotować zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu.
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1. 2. 3. 

baza podkładowa lakier dekoracyjny farba LuxDecor

PRODUKTY DO ZASTOSOWANIA Z TYNKIEM JAPOŃSKIM

IZOLACJA AKUSTYCZNA

MASKUJE PĘKNIĘCIA

ODPORNY NA OGIEN*  

WYDAJNOŚĆ: około 4 m2 z opakowania

1. Przygotowane podłoże pomalować bazą podkładową do tynku japońskiego, 
a po wyschnięciu pokryć farbą lateksową do ścian i sufitów LuxDecor w kolorze zbliżonym do tynku japońskiego.
2. Suchy produkt wymieszać ręcznie z wodą i odstawić na 1h. 
Przygotowaną masę można nakładać ręką lub plastikową pacą małymi porcjami.
3. Tynk japoński równomiernie rozprowadzić wałkiem na grubość 1-2 mm. Końcowym etapem jest delikatne wygładzenie 
tynku japońskiego za pomocą pacy. Po wyschnięciu zabezpieczyć lakierem dekoracyjnym.

* Produkt trudno zapalny, niekapiący i nieodpadający pod wpływem ognia (C-s2, d0).

złota mgła 

srebrzysta rosa

piracka bandera

księżyc północy

jesień

pustynne marzenie
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TYNK JAPOŃSKI 
Tynk japoński przeznaczony jest do dekoracji ścian wewnętrznych. Pozwala tworzyć szla-
chetną i elegancką powłokę dekoracyjną o wyraźnej strukturze. Jest produktem odpornym 
na ogień*. Niweluje nierówności ścian, poprawia izolację akustyczną i cieplną. Nadaje 
niepowtarzalny klimat mieszkaniom, biurom, salom konferencyjnym, restauracjom itp. 
Tynk japoński to wyrób ekologiczny i prosty w użyciu, produkowany  w szerokiej gamie 
kolorystycznej.     

BAZA PODKŁADOWA
Podstawowy element systemu kreatywnej dekoracji, używany pod tynk japoński. Produkt 
przeznaczony jest do ścian starych, zniszczonych, oczyszczonych z tapet, a także niemalo-
wanych płyt g-k. Baza podkładowa wnika w głąb podłoża, wzmacnia je oraz zmniejsza 
jego porowatość i chłonność. Użycie bazy podkładowej eliminuje ryzyko wystąpienia plam 
na położonym tynku japońskim.
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SILVER SAND
Farba strukturalna do tworzenia kreatywnych efektów dekoracyjnych. Powierzchnie po-
kryte farbą, pod wpływem padania światła mienią, się perłowymi refleksami, tworząc 
trójwymiarowy efekt głębi. Doskonałe efekty wizualne otrzymujemy zarówno przy świetle 
sztucznym, jak i naturalnym. SILVER SAND zawiera specjalistyczne dodatki strukturalne, 
które w trakcie aplikacji tworzą wzór niczym rozsypany wiatrem piasek. Produkt jest prze-
znaczony do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Idealnie sprawdza się  
w salonach, pokojach dziennych, korytarzach, a także salach konferencyjnych, hotelach, 
restauracjach. Dzięki oryginalnej, delikatnej strukturze stanowi niepowtarzalną ozdobę 
każdego wnętrza. SILVER SAND dostępny jest w 7 gotowych kolorach oraz w postaci bazy 
do zabarwiania za pomocą kolorantów.
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Podłoże należy przygotować zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (czytaj na str. 58-59).  
Produkt należy przygotować zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu.

1. 2. 3. 
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PRODUKTY DO ZASTOSOWANIA Z FARBĄ SILVER SAND

1. Powierzchnię przygotować i zagruntować podkładem gruntującym przy pomocy wałka malarskiego. 
Pozostawić do wyschnięcia (12 h).
2. Na przygotowane suche podłoże, w celu zmniejszenia zużycia efektu, wałkiem malarskim nanieść dwie warstwy farby decobase, w odpowiednio 
dobranym kolorze.
3. Farbę silver sand nakładać płaskim pędzlem. 
W zależności od oczekiwanego efektu malować w pionie, poziomie, na ukos, jodełkę lub nierównomiernie. 

kolorantfarba decobasepodkład gruntujący

JEDNOWARSTWOWA 

WYDAJNOŚĆ: 10 - 15 m2/l

DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 1 l

efekt roZwianego wiatrem piaSkU

VALENCIA (S7)

CARTAGENA (S5)

BRAVA (S2)

LISBONA (S6)

MALAGA (S3)

BARCELONA (S4)

BLANCA (S1)

BAZA (S0) Silver Sand



Podłoże należy przygotować zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (czytaj na str. 58-59).  
Produkt należy przygotować zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu.
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1. 2. 3. 

BAZA ZŁOTA (R8)

SATURN (R6)

EARTH (R3)

PLUTON (R7)

MARS (R4)

JUPITER (R5)

VENUS (R2)

MERKURY (R1)

BAZA SREBRNA (R0)

1. W celu zmniejszenia zużycia efektu przygotowaną powierzchnię pomalować farbą decobase w odpowiednim kolorze. 
Pozostawić do wyschnięcia (6h).
2. Nanieść pacą wenecką w różnych kierunkach cienką warstwę farby royal silk. Przed całkowitym wyschnięciem wygładzić powierzchnię 
w różnych kierunkach krawędzią czystej pacy. Spowoduje to wydobycie metalicznych refleksów. Pozostawić do wyschnięcia (4h).
3. W razie potrzeby nałożyć drugą warstwę farby royal silki postępować analogicznie jak przy pierwszej. Pozostawić do wyschnięcia (24h).

PRODUKTY DO ZASTOSOWANIA Z FARBĄ ROYAL SILK

ŁATWA APLIKACJA

WYDAJNOŚĆ: 7 - 9 m2/kg (przy jednej warstwie)

DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 1 kg

efekt jedwabiU
Royal Silk

kolorantfarba decobasepodkład gruntujący
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ROYAL SILK 
Wysokiej jakości farba do użytku wewnętrznego, strukturą przypominająca powierzchnię 
jedwabnej tkaniny. Dzięki zawartości perłowych wypełniaczy na dekorowanej powierzchni 
powstają migoczące refleksy, które zmieniają się w zależności od kąta padania światła. Farba 
ROYAL SILK jest dostępna w 7 gotowych kolorach oraz w postaci baz srebrnej i złotej do za-
barwienia za pomocą kolorantów.
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MYSTIC
Łatwa w użyciu dekoracyjna farba do wnętrz. Tysiące zawartych w farbie drobinek, iskrząc 
i mieniąc się w świetle, nadają powierzchniom spektakularny efekt wizualny.  Mystic do-
skonale sprawdza się zarówno w bardzo nowoczesnych jak i klasycznych wnętrzach, cał-
kowicie odmieniając wygląd pomieszczeń. Produkt jest dostępny w palecie gotowych 
kolorów.
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Podłoże należy przygotować zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (czytaj na str. 58-59).  
Produkt należy przygotować zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu.
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MOON (M1)

ORBIT (M5)

METEOR (M3)

COMET (M4)

HYPERNOVA (M7)

PRODUKTY DO ZASTOSOWANIA Z FARBĄ MYSTIC

1. Powierzchnię przygotować i zagruntować podkładem gruntującym przy pomocy wałka malarskiego. 
Pozostawić do wyschnięcia (12 h).
2. Na przygotowane suche podłoże, w celu zmniejszenia zużycia efektu, wałkiem malarskim nanieść dwie warstwy farby decobase, 
w odpowiednio dobranym kolorze.
3. Przed użyciem farbę dokładnie wymieszać. Produkt należy nakładać płaskim pędzlem o miękkim włosiu ruchami krzyżowymi. Podczas aplikacji po-
wierzchnię można delikatnie wygładzać pędzlem, przesuwając nadmiar farby tak, aby uzyskany efekt był jak najbardziej równomierny (uwaga: produkt 
jest szybkoschnący). 
4. W razie potrzeby, po wyschnięciu powierzchni (ok. 3h), można nałożyć drugą warstwę produktu tą samą techniką nanoszenia. 
W rezultacie złagodzimy cieniowania i uzyskany efekt będzie bardziej jednolity. 

Farbę Mystic można również nanosić metodą natryskową. Należy ją wówczas rozcieńczyć max. 10% wody. 

ŁATWA W UŻYCIU

KRYJE NIERÓWNOŚCI

WYDAJNOŚĆ: 12 m2/l (jedna warstwa)

DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 1 l

efekt mieniących 
Się krySZtałków

MysticUNIVERSE (M8)

GALAXY (M6)

STAR DUST (M2)

farba decobasepodkład gruntujący



Podłoże należy przygotować zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (czytaj na str. 58-59).  
Produkt należy przygotować zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu.
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1. 2. 

1. Na przygotowane podłoże nanieść farbę Let's Shine  za pomocą wałka o krótkim włosiu. 
2. W razie potrzeby czynność powtórzyć.

NEW YORK

MONAKO

LAS VEGAS

LOS ANGELES

MIAMI

MAKAU

HONG KONG

CHICAGO

TOKYO

HOLLYWOOD

ŁATWA APLIKACJA

DOSKONALE KRYJĄCA

WYDAJNOŚĆ: ± 15 m2/opakowania

DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 2 l

lateksowa farba dekoracyjna z brokatem

PRODUKTY DO ZASTOSOWANIA Z FARBĄ LET'S SHINE

Let's shine

podkład gruntujący
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LET'S SHINE 
Let’s shine to farba dekoracyjna  połyskująca tysiącem srebrzystych drobinek. Uzyskany 
efekt jest bardzo subtelny, a jego intensywność wzrasta przy dobrym oświetleniu. Produkt 
przeznaczony jest do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Charakteryzuje 
się wysoką odpornością na zmywanie i doskonałym kryciem. 
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wnętrze  w klasycznym wydaniu
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INSPIRO
Gładka pasta drobnoziarnista INSPIRO do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Niezwykle 
plastyczna i prosta w nakładaniu przy użyciu różnych narzędzi takich jak: paca, szpachelka, 
wałek strukturalny, gąbka, grzebień, folia. Umożliwia tworzenie nieograniczonej ilości wzo-
rów o charakterze nowoczesnym, tradycyjnym oraz antycznym. Pasta może być barwiona 
w masie kolorantami PRIMACOL® DECORATIVE na dowolny kolor. Można ją również malować 
bejcami lub werniksami.



INSPIRO

Podłoże należy przygotować zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (czytaj na str. 58-59).  
Produkt należy przygotować zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu.

bejca dekoracyjna werniks dekoracyjny werniks metaliczny

1. Przygotowaną powierzchnię, w celu zwiększenia przyczepności, zagruntować podkładem gruntującym lub kontakt gruntem. 
2. Pastę nakładać pacą na grubość 1-3 mm i na powierzchnię około 0,5 m2. Następnie modelować strukturę na powierzchni mokrej pasty wykonując 
żłobienia lub przetarcia przy pomocy wybranych narzędzi.
3. Po wyschnięciu na powierzchnię tynku nanieść pędzlem dekoracyjnym wybrany werniks metaliczny lub bejcę dekoracyjn.
Bejcę dekoracyjną lub werniks metaliczny nakładać na powierzchnię około 0,5 m2 i przecierać wilgotną gąbką, aby nie pozostawić smug.

Pokrywając kolejne fragmenty ścian pastą strukturalną lub wybarwiając ją należy pamiętać, aby  łączenia na każdym etapie wykonywać „na mokro”. 
Można nakładać kilka warstw bejc dekoracyjnych na siebie zachowując 4-6 h odstępy między warstwami. Pełną zmywalność powłoki po zastosowaniu 
werniksów metalicznych lub bejc dekoracyjnych uzyskuje się po 28 dniach.

1. 
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kolorant

ŁATWE STOSOWANIE

KRYJE NIERÓWNOŚCI

WYDAJNOŚĆ: 0,7 - 2 m2/kg (w zależności od warstwy i struktury)

DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 1 kg, 7 kg, 15 kg

drobnoZiarniSte

OKINAWA (187)

WIKTORIA (169)

BURGUNDZKIE ZŁOTO (57)

3. 2. 



Podłoże należy przygotować zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (czytaj na str. 58-59).  
Produkt należy przygotować zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu.
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1. 2. 3. 

bejca dekoracyjna werniks dekoracyjny werniks metaliczny kolorant

grUboZiarniSte
anticco

PRODUKTY DO ZASTOSOWANIA Z PASTĄ ANTICCO

1. Przygotowaną powierzchnię, w celu zwiększenia przyczepności, zagruntować podkładem gruntującym lub kontakt gruntem.
2. Pastę nakładać pacą na grubość 1-3 mm i na powierzchnię około 0,5 m2. Następnie modelować strukturę na powierzchni mokrej pasty wykonując 
żłobienia lub przetarcia przy pomocy wybranych narzędzi.

Dekorację pozostawić do wyschnięcia na około 24 h. Następnie przetrzeć delikatnie powierzchnię papierem ściernym oraz odpylić.

3. Po wyschnięciu na powierzchnię tynku nanieść pędzlem dekoracyjnym wybrany werniks metaliczny lub bejcę dekoracyjną.
Bejcę dekoracyjną lub werniks metaliczny nakładać na powierzchnię około 0,5 m2 i przecierać wilgotną gąbką, aby nie pozostawić smug.

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ 

ODPORNA NA ŚCIERANIE

WYDAJNOŚĆ: 0,5 - 1,5 m2/kg (w zależności od warstwy i struktury)

DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 1 kg, 7 kg, 15 kg

CASABLANCA (143)

MAROCCO (144)

KALAHARI (145)
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ANTICCO
Wysoce plastyczna i prosta w użyciu pasta strukturalna, może być nanoszona i formowana 
za pomocą różnych narzędzi. Pasta ANTICCO tworzy szorstką powierzchnię, dlatego zna-
komicie nadaje się do kreowania wnętrz w stylu śródziemnomorskim. Idealna do tworzenia 
powierzchni piaskowca, starych ścian oraz wielu innych niepowtarzalnych efektów deko-
racyjnych. Po wyschnięciu tworzy trwałą i odporną na ścieranie powłokę umożliwiającą 

“oddychanie” ścian.



26

EFFECTO
Pasta dekoracyjna o wyraźnej fakturze, do zastosowań wewnętrznych. Jest niezwykle 
plastyczna, wygodna w nanoszeniu i formowaniu struktur. Dzięki specjalnej formule nie 
pęka nawet przy nakładaniu grubych warstw (10 mm i więcej). Pozwala uzyskać piękne 
efekty dekoracyjne, zarówno nowoczesne jak też w stylu retro - imituje stare, zabytkowe 
tynki. Pastę EFFECTO można barwić w masie (poprzez dodanie pigmentów bezpośrednio 
do pasty), jak też poprzez pokrycie lakierem dekoracyjnym, werniksem metalicznym lub 
bejcą dekoracyjną PRIMACOL® DECORATIVE.



Podłoże należy przygotować zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (czytaj na str. 58-59).  
Produkt należy przygotować zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu.

1. 2. 3. 
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1. Przygotowaną powierzchnię, w celu zwiększenia przyczepności, zagruntować podkładem gruntującym lub kontakt gruntem.
2. Pastę nakładać pacą na żądaną grubość i na powierzchnię około 0,5 m2. Następnie modelować strukturę na mokrej paście, wykonując żłobienia 
lub przetarcia przy pomocy wybranych narzędzi.

Dekorację pozostawić do wyschnięcia na minimum 48 h. Następnie przetrzeć delikatnie powierzchnię papierem ściernym oraz odpylić.

3. Na powierzchnię tynku nanieść pędzlem dekoracyjnym wybrany werniks metaliczny lub bejcę dekoracyjną. 
Bejcę dekoracyjną lub werniks metaliczny nakładać na powierzchnię około 0,5 m2 i przecierać wilgotną gąbką, aby nie pozostawić smug.

PRODUKTY DO ZASTOSOWANIA Z PASTĄ EFFECTO

PLASTYCZNA, NIEPĘKAJĄCA

DO NAJGRUBSZYCH STRUKTUR

WYDAJNOŚĆ: 1,5 - 2,5 kg/m2 (w zależności od warstwy i struktury)

DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 7 kg, 15 kg

w StylU retro
effecto

BIAŁY KANION (181)

SANDSTONE (158)

KAPADOCJA (157)

bejca dekoracyjna werniks dekoracyjny werniks metaliczny kolorant



Podłoże należy przygotować zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (czytaj na str. 58-59).  
Produkt należy przygotować zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu.

ZE
SK

A
N

U
J 

KO
D

ETAPY WYKONANIA

28

1. 

GLINKA BRĄZOWA (152)

GLINKA WANILIOWA (163)

GLINKA KARMELOWA (164)

farba decobase lakier dekoracyjny

PRODUKTY DO ZASTOSOWANIA Z GLINKĄ WENECKĄ

1. Przygotowane podłoże pomalować farbą decobase w wybranym kolorze. 
2a. Glinkę wenecką nakładać pędzlem ruchami krzyżowymi, delikatnie, aby nie uszkodzić białych drobin. 
2b. Po około 15 minutach powierzchnię przetrzeć plastikową pacą, rozgniatając białe cząstki farby.

Po wyschnięciu pierwszej warstwy, nałożyć drugą, postępując identycznie jak w etapie 2. 
Po całkowitym wyschnięciu zabezpieczyć lakierem dekoracyjnym przy użyciu wałka.

2b. 2a. 

EFEKT „PRZECIERKI”

KRYJE NIERÓWNOŚCI

WYDAJNOŚĆ: około 7 m2/kg (przy jednej warstwie)

DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 1 kg, 3 kg,

wenecka
glinka

kolorant
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GLINKA WENECKA 
Specjalna farba wewnętrzna, pozwalająca na uzyskanie na ścianie oryginalnych efektów 
dekoracyjnych. Dzięki zawartości białych drobin, nadaje powierzchni efekt przetartego tynku. 
Farba jest przeznaczona do barwienia pigmentami na wybrany kolor. Po zabezpieczeniu 
lakierem dekoracyjnym, uzyskana powierzchnia jest odporna na zabrudzenia i zmywanie. 
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PAPIER DO KREATYWNEJ DEKORACJI
Cienki półpergamin przeznaczony do dekoracji ścian. Pozwala na wykonywanie oryginalnych 
wzorów w każdym domu. Łatwość dekoracji przy użyciu papieru do kreatywnej dekoracji 
pozwala na zastosowanie go nie tylko przez profesjonalistów, ale również przez osoby 
nieposiadające doświadczenia w wykonywaniu efektów dekoracyjnych. 



Podłoże należy przygotować zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (czytaj na str. 54-55).  
Produkt należy przygotować zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu.

kolorant

1. 2. 3. 4. 

TURECKA SKÓRA (7)

DECOUPAGE ZŁOTY (83)

NAMIBIA (190)
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farba decobase werniks metaliczny bejca dekoracyjna

PRODUKTY DO ZASTOSOWANIA Z PAPIEREM DEKORAC YJNYM

1. Na przygotowane podłoże nanieść grubą warstwę farby decobase na maksymalny obszar 2-3 arkuszy. 
2. Papier mocno zgnieść, delikatnie rozprostować i oderwać nieregularnie brzegi. Przyklejać na mokrej powierzchni formując wzór. 
Pracę wykonywać etapami na obszarze 2-3 arkuszy.
3. Następnie docisnąć suchym wałkiem, tak aby dokładnie usunąć powietrze znajdujące się pod strukturą. Kolejne arkusze łączyć na tzw. „zakładkę”.
4. Po wyschnięciu powierzchnię pomalować farbą decobase na wybrany kolor i dekorować za pomocą bejc dekoracyjnych i werniksów dekoracyjnych 
z serii PRIMACOL® DECORATIVE. 

PROSTE WYKONANIE

EFEKTOWNY WYGLĄD

WYDAJNOŚĆ: 20 m2 (z opakowania)

DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 40 arkuszy



Podłoże należy przygotować zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (czytaj na str. 68-69).  
Produkt należy przygotować zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu.

ETAPY WYKONANIA
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1. 2. 3. 

farba decobase werniks metaliczny farba LuxDecorkolorant

CRACKLE TABASKOWE (6)

NEVADA CRACKLE (196)

CALIFORNIA CRACKLE (197)

PRODUKTY DO ZASTOSOWANIA Z LAKIEREM DO EFEKTU SPĘKAŃ

1. Na odpowiednio przygotowane podłoże, np. pomalowane werniksem metalicznym, 
nanieść wałkiem lub pędzlem warstwę lakieru do efektu spękań.
2. Po upływie 4-5 h, ale nie więcej niż 12 h całą powierzchnię pomalować za pomocą wałka farbą, na której pojawią się spękania 
np. decobase lub farbą lateksową LuxDecor.
3. Efekt spękań pojawia się po kilku minutach. Im grubsza warstwa lakieru oraz farby wierzchniej, tym efekt jest silniejszy.

DO ŚCIAN, MEBLI, RAM OBRAZÓW

ANTYCZNY EFEKT SPĘKANEJ FARBY 

WYDAJNOŚĆ: 5 - 8 m2/l

DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 1 l

do efektU Spękań
lakier
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LAKIER DO EFEKTU SPĘKAŃ 
Lakier pozwala uzyskać efekt naturalnie spękanej farby zwany też efektem crackle/krake-
lury. Stwarza ogromne możliwości dekoracyjne nie tylko ze względu na wielkość otrzymy-
wanych spękań, ale także ze względu na ich kształt. Krakelurę można zastosować na całej 
powierzchni, bądź w wybranych miejscach.
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TRAWERTYN
Wewnętrzny tynk szlachetny na bazie naturalnych spoiw wapiennych i pyłu marmurowego. 
Efekt imituje przecięty trawertyn, z widocznymi elementami jego wewnętrznej struktury 
w formie naturalnych ubytków i wżerów. Piękny, klasyczny efekt do najbardziej prestiżowych 
wnętrz. Ze względu na technikę wykonywania, produkt jest polecany dla osób posiadających 
doświadczenie w dekoracji wnętrz.



Podłoże należy przygotować zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (czytaj na str. 58-59).  
Produkt należy przygotować zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu.

1. 2. 3. 
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kolorantwerniks metalicznybejca dekoracyjnalakier dekoracyjny

SREBRNA BRZOZA (140)

RAJSKA JASKINIA (40)

TRAWERTYN BRĄZ (1)

1. Przygotowaną powierzchnię, w celu zwiększenia przyczepności, zagruntować podkładem gruntującym lub kontakt gruntem. 
2. Produkt wymieszać z wodą za pomocą mieszadła. Nałożyć pacą wenecką na grubość ziarna i wygładzić. 
3. Po około 12 h powierzchnię zmoczyć wodą i nałożyć 2 warstwę tynku. Odczekać 15-30 minut, po czym krawędzią pacy wydrapać wzór. 
Suchą gąbką oczyścić „wżery” i wygładzić powierzchnię pacą. Po wyschnięciu zabezpieczyć lakierem dekoracyjnym.
4. Na powierzchnię tynku nanieść pędzlem dekoracyjnym wybrany werniks metaliczny lub bejcę dekoracyjną. 
Bejcę dekoracyjną lub werniks metaliczny nakładać na powierzchnię około 0,5 m2 i przecierać wilgotną gąbką, aby nie pozostawić smug.

UWAGA! Pokrywając kolejne fragmenty ścian należy pamiętać, aby łączenia wykonywać „na mokro”.  
Przed wykonaniem wybarwienia trawertynu zawsze należy go najpierw zabezpieczyć lakierem bezbarwnym. 

PRODUKTY DO ZASTOSOWANIA TRAWERTYNEM

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

PIĘKNO NATURALNEGO KAMIENIA

WYDAJNOŚĆ: do 1,4 m2/kg (przy dwóch warstwach)

DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 3 kg, 12 kg

tynk natUralny
trawertyn
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STIUK CAPPUCCINO (77)

PLATYNOWA TOŃ (78)

TRUSKAWKOWY SORBET (203)

kolorantwosk nabłyszczająco
-impregnujący

podkład gruntujący

PRODUKTY DO ZASTOSOWANIA ZE STIUKIEM KLASYCZNYM

1. Równe, stabilne podłoże pod stiuk klasyczny zagruntować podkładem gruntującym PRIMACOL® DECORATIVE.  
2. Stiuk zabarwić za pomocą kolorantów PRIMACOL® DECORATIVE na wybrany kolor (nie mieszać mechanicznie!). 
Nanieść pacą wenecką cienką, równomierną warstwę i pozostawić do wyschnięcia (12h).
3. Nałożyć drugą warstwę stiuku, wcierając go na gładko w całą powierzchnię. Po 1h nałożyć trzecią, najcieńszą warstwę stiuku. 
Czystą pacą wybłyszczyć powierzchnię stiuku i pozostawić do wyschnięcia na 24h.
4. W odstępach, co 1h nakładać cienkie warstwy wosku (3-4), a ostatnią wypolerować za pomocą polerki elektrycznej z filcem.  

Produkt jest przeznaczony do stosowania przez profesjonalistów. Podczas pracy ze stiukiem szczególną uwagę należy zwrócić na czystość narzędzi.
 W razie potrzeby czyścić je na bieżąco z resztek materiału, których nie wolno wrzucać z powrotem do opakowania.

DOSKONAŁA IMITACJA MARMURU

NA BAZIE WAPNA

WYDAJNOŚĆ: do 1,4 m2/kg (przy trzech warstwach)

DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 4 kg, 12 kg

klaSycZny
stiuk

TYL
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 D
LA

 PROFESJONALISTÓW

1. 2. 3. 4. 
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STIUK KLASYCZNY
Najwyższej jakości produkt do dekoracyjnego pokrycia ścian i sufitów. Produkt jest stwo-
rzony w oparciu o oryginalną włoską recepturę, na bazie wapna. Idealnie gładkie powierzch-
nie stiuku oddają efekt „imitacji marmuru”, zwany też antycznym stiukiem weneckim,               
o wysokim połysku oraz efekcie głębi. Do stosowania wewnątrz pomieszczeń na tynk, 
beton, płyty G-K oraz inne stabilne podłoża.

TYL
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 PROFESJONALISTÓW
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STIUK SYNTETYCZNY 
Najwyższej jakości produkt do dekoracyjnego wykończenia ścian i sufitów. Powierzchnie 
wykonane za pomocą stiuku uzyskują efekt „imitacji marmuru”, zwany też antycznym 
stiukiem weneckim, o wysokim połysku oraz efekcie głębi. Powierzchnie są gładkie i „zimne” 
w dotyku. Do zastosowania wewnątrz pomieszczeń na tynk, beton, płyty G-K oraz inne 
stabilne podłoża.
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 PROFESJONALISTÓW



Podłoże należy przygotować zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (czytaj na str. 58-59).  
Produkt należy przygotować zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu.

1. 2. 3. 4. 
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kolorant

MELANCHOLIA (204)

TWISTER (149)

ŻYŁA ZŁOTA (148)

bejca dekoracyjnawosk nabłyszczająco
-impregnujący

podkład gruntujący

1. Równe, stabilne podłoże pod stiuk syntetyczny zagruntować podkładem gruntującym PRIMACOL® DECORATIVE. 
2. Produkt zabarwić za pomocą kolorantów PRIMACOL® DECORATIVE na wybrany kolor. 
Nanieść pacą wenecką cienką, równomierną warstwę i pozostawić do wyschnięcia (12h).
3. Nałożyć drugą warstwę stiuku, wcierając go na gładko w całą powierzchnię. Po 1h nałożyć trzecią, najcieńszą warstwę stiuku. 
Wybłyszczyć powierzchnię przy użyciu czystej pacy i pozostawić do wyschnięcia na 24h. 
4. W odstępach, co 1h nakładać cienkie warstwy wosku (3-4), a ostatnią wypolerować za pomocą polerki elektrycznej z filcem.

Produkt jest przeznaczony do stosowania przez profesjonalistów.

DOSKONAŁA IMITACJA MARMURU

NA BAZIE ŻYWICY

WYDAJNOŚĆ: do 1,4 m2/kg (przy trzech warstwach)

DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 4 kg, 12 kg

SyntetycZny
stiuk
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PRODUKTY DO ZASTOSOWANIA ZE STIUKIEM SYNTETYCZNYM





system kreatywnej dekoracji
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WZMACNIA WIĄZANIE 
NA TRUDNYCH PODŁOŻACH
POPRAWIA PRZYCZEPNOŚĆ
WYDAJNOŚĆ: 7 m2/kg 
DOSTĘPNE OPAKOWANIE: 1 kg, 3 kg

WZMACNIA PODŁOŻE
ZMNIEJSZA CHŁONNOŚĆ
POPRAWIA PRZYCZEPNOŚĆ
WYDAJNOŚĆ: 6 - 12 m2/l
DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 1 l, 3 l

KONTAKT GRUNT
Stosowany w celu zwiększenia przyczepności i siły wiązania produktów systemu dekoracji. 
Preparat łączy się z trudnymi powierzchniami i tworzy powłokę zapewniającą dobrą przy-
czepność elementom systemu PRIMACOL® DECORATIVE takim jak: pasty strukturalne, 
trawertyn, beton dekoracyjny itp. Dzięki temu można stosować te produkty nawet na tak 
trudnych powierzchniach jak: niektóre rodzaje szkła, czy inne nienasiąkliwe materiały. 
Kontakt grunt powinien być również zastosowany wszędzie tam, gdzie istnieje podejrzenie 
słabego wiązania.

PODKŁAD GRUNTUJĄCY 
Podkład gruntujący to środek przeznaczony do gruntowania powierzchni przed zastoso-
waniem farb i past strukturalnych, tynków dekoracyjnych takich jak: stiuk, trawertyn, beton 
dekoracyjny. Podkład stosuje się w celu wzmocnienia podłoża, zmniejszenia jego nasiąkli-
wości i optymalizacji przyczepności. Podkład gruntujący stosuje się na następujące pod-
łoża: tynki, szpachle, beton, płyty G-K, pasty dekoracyjne, itp. W przypadku stosowania 
past strukturalnych na szczególnie trudne podłoża (gładkie, niechłonne), zaleca się zasto-
sowanie środka kontakt grunt.
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ODPORNA NA ŚCIERANIE
ZAPEWNIA ODDYCHANIE ŚCIAN
WYSOKIE KRYCIE
WYDAJNOŚĆ: około  14 m2/l
DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 1 l, 5 l

DECOBASE 
Gotowa do użytku, wodorozcieńczalna, wysokiej jakości, przeznaczona do systemu kre-
atywnej dekoracji wnętrz PRIMACOL® DECORATIVE. Posiada dobrą odporność na zmywa-
nie. Polecana do stosowania jako warstwa podkładowa pod efekty: Silver Sand, Mystic, 
Royal Silk. Rekomendowana do efektów wykonywanych przy użyciu: lakieru do efektu 
spękań i papieru dekoracyjnego. 

biały

lagoon

milk

cinnamon

jasmine

orange

vanilla

strawberry

ginger

lime

mist

blueberry

dust

lavender

cappuccino

abyss
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UTRWALA STRUKTURĘ
CHRONI POWIERZCHNIĘ
ODPORNY NA ZMYWANIE
WYDAJNOŚĆ: 10 m2/l
DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 1 l, 3 l

LAKIER DEKORACYJNY 
Transparentny lakier przeznaczony do impregnacji powierzchni pokrytych materiałami 
dekoracyjnymi takimi jak: trawertyn, glinka wenecka, beton dekoracyjny, pasta anticco 
oraz innymi produktami systemu dekoracji PRIMACOL® DECORATIVE. Lakier zabezpiecza 
powierzchnię, podnosząc jej trwałość i odporność na zmywanie i zabrudzenia. Produkt ma 
podwójne działanie: ochronne i dekoracyjne. Można go stosować bez zabarwiania lub też 
zabarwiać za pomocą pigmentów, co pozwala uzyskać różnorodne warianty kolorystyczne.

ŁATWA APLIKACJA
ODPORNA NA ZMYWANIE
TWORZY POWŁOKĘ 
DEKORACYJNO-OCHRONNĄ
WYDAJNOŚĆ: 12 - 16 m2/l
DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 1 l, 3 l

BEJCA DEKORACYJNA 
Bezbarwna powłoka o podwójnym działaniu: dekoracyjnym oraz ochronnym (zabezpiecza 
powłoki dekoracyjne przed działaniem wody i zwiększa odporność na zmywanie). Bejca 
dostępna  jest w gotowych kolorach oraz w formie bezbarwnej bazy, którą można barwić 
za pomocą kolorantów z systemu PRIMACOL® DECORATIVE na dowolnie wybrany kolor. 
Produkt jest dostępny w wersji matowej, satynowej oraz perłowej.

caramello

terra

bezbarwna

pe
rła

m
at

sa
ty

na
diamante

roccia

marrone

sabbia

vulcano

notte

deserto

costa

lino

marmo

cappucciono

cremabezbarwna

bezbarwna



IDEALNY DO BEJC, FARB, LAKIERU,
 
STIUKÓW,  TYNKÓW DEKORAC YJNYCH
DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 40 ml

KOLORANT 
Uniwersalny pigment do barwienia bejc, farb i past wchodzących w skład systemu 
PRIMACOL® DECORATIVE. Dostępny w gamie 14 atrakcyjnych kolorów.

piasek karmel

czerwień

brąz

burgund

cytryna

turkus

pomarańcz

wrzos

kukurydza

umbra

trawa

czerń

morela

EFEKT ŚWIECENIA W CIEMNOŚCI
ŁATWA APLIKACJA
WYDAJNOŚĆ: 8 - 14 m2/l (jedna warstwa)

DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 1 l

NEON 
Farba fosforescencyjna neon pozwala na uzyskanie efektu świecenia w nocy. Farba szczególnie 
polecana do dekoracji pokoi dziecięcych, dyskotek, barów i innych miejsc, w których chcemy 
uzyskać miejsca świecące w ciemności blask. Farba ma zastosowanie wewnątrz budynków, 
można nią pokryć całą ścianę, bądź też jej wybrane elementy. Zjawisko świecenia powłoki 
wywołane jest jej uprzednim naświetleniem światłem. Intensywność efektu oraz długość 
świecenia w znacznej mierze zależą od ilości nałożonych warstw oraz czasu naświetlania. 

45

fiolet
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ŁATWA APLIKACJA
EKSKLUZYWNE WYKOŃCZENIE WNĘTRZ
WYDAJNOŚĆ: 8 - 14 m2/l (jedna warstwa)

DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 1 l, 3 l

WERNIKS DEKORACYJNY 
Transparentna powłoka zawierająca drobinki brokatu. Zastosowanie werniksu pozwala 
nadać niepowtarzalny wygląd nowym wnętrzom, pokreślić i zaakcentować część pomiesz-
czenia, bądź też ożywić stare i nudne ściany. Po wyschnięciu powłoka staje się odporna na 
zmywanie. Werniksy są szczególnie polecane, jako dodatkowa ozdoba ścian wykończonych 
przy użyciu past strukturalnych. Występują w trzech odcieniach.

złoty pył śnieg diamentino

METALICZNY EFEKT
ŁATWA APLIKACJA
WYDAJNOŚĆ: 8 - 14 m2/l (jedna warstwa)

DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 1 l, 3 l

WERNIKS METALICZNY 
Dekoracyjna powłoka pozwalająca na uzyskanie atrakcyjnych efektów o metalicznym 
wykończeniu. Doskonale nadaje się do wykonania przecierek. Werniks może stanowić 
zarówno warstwę wykończeniową, jak również podkładową, np. pod bejcę lub lakier do 
efektu spękań. Może być mieszany z pigmentami bądź też z werniksami PRIMACOL®            
DECORATIVE o innych kolorach, w celu uzyskania nowych efektów dekoracyjnych. Uzyskana 
powłoka jest odporna na zmywanie. Występuje w czterech klasycznych barwach. 

złoto stare złoto miedź srebro
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IDEALNY DO STIUKÓW, 
TYNKÓW DEKORAC YJNYCH
EFEKT LUSTRA
WYDAJNOŚĆ: beton 6 m2, stiuk 24 m2 (jedna warstwa)

DOSTĘPNE OPAKOWANIE: 0,6 kg

DOSKONAŁY NA „TRUDNE ŚCIANY”
ŁATWE STOSOWANIE
WYDAJNOŚĆ: 15 - 35 m2 z opakowania
DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 2 x 0,85 l

WOSK 
NABŁYSZCZAJĄCO-IMPREGNUJĄCY 
Wosk przeznaczony jest do nabłyszczania i zabezpieczania powierzchni pokrytych szla-
chetnymi materiałami dekoracyjnymi takimi jak: stiuki, beton dekoracyjny, tynki dekora-
cyjne. Użycie produktu pogłębia kolor powierzchni oraz nadaje połysk. Pozwala na uzy-
skanie efektu „lustra” poprzez polerowanie. Zabezpiecza powierzchnię, przez co staje się 
ona odporna na zmywanie. Jednocześnie umożliwia aktywne oddychanie ścian.

DECORMIX 
Dodatek strukturalny do farb dostępny w 2 grubościach ziarna. Każdy typ ziarna pozwala 
na uzyskanie innych efektów wizualnych. Zwiększając lub zmniejszając ilość dodatku, 
nanosząc jedną lub więcej warstw oraz wybierając różne rodzaje farb mamy możliwość 
uzyskania wielu oryginalnych efektów. Powłoki wykonane z użyciem DECORMIX’u dosko-
nale sprawdzają się na trudnych powierzchniach: nierównych, źle poszpachlowanych 
starych ścianach, deskach, murach, pozostałościach tapet.

drobne ziarno średnie ziarno
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POWER COLOR 
Power!Colors to nieograniczone możliwości dekoracji pokoi dziecięcych i młodzieżowych, 
nowoczesnych biur, apartamentów, barów, dyskotek i nie tylko. Pozwala w łatwy sposób 
uzyskać zaskakujące efekty dekoracyjne i przełamać monotonię bladych kolorów. Do 
stosowania wewnątrz pomieszczeń na całą ścianę bądź też do zaakcentowania wybrane-
go elementu. Przeznaczona na tynki cementowo-wapienne, gipsowe, płyty g-k, drewno   
i materiały drewnopodobne. Produkt  wodorozcieńczalny, nie zawiera rozpuszczalników.

FARBA O ULTRA JASKRAWYCH KOLORACH
FARBA AKRYLOWA DO WNĘTRZ
WYDAJNOŚĆ: 6 - 8 m2/l (jedna warstwa)

DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 0,75 l supernova
yellow

pink glassescrazy orange vampire purple ufo green
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TRWAŁE KOLORY
KRYJE NIERÓWNOŚCI
WYDAJNOŚĆ: 3 - 6 m2/l
DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 5 l, 10 l, 

FARBA STRUKTURALNA 
Najwyższej jakości strukturalna farba akrylowa, przeznaczona do dekoracyjnego malowa-
nia ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Zawarte w farbach dodatki mineralne powo-
dują, że pomalowana ściana nabiera indywidualnego charakteru w zależności od rodzaju 
farby. Produkty pozwalają na stworzenie nietypowego efektu i “ciepłego” klimatu wnętrz 
(toccare, piasek pustyni), jak również wnętrza o wyraźnej fakturze (baranek, raufaza). Farby 
strukturalne zapewniają dobre krycie i doskonale sprawdzają się na podłożach z drobnymi 
nierównościami i pęknięciami. Piasek pustyni i baranek dostępne w 9 kolorach oraz białym. 
Toccare oraz raufaza dostępne w kolorze białym.

biały

popielaty

waniliowy piaskowy

beżowy

łososiowy słomkowy kremowy cappuccino

stalowy

NO
W

A 
GA

M
A 

KO
LO

RÓ
W
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FARBA DO TABLIC 
Akrylowa farba umożliwiająca wykonanie powierzchni tablicy przeznaczonej do malowa-
nia i pisania kredą. Farba do wymalowań wewnętrznych. Doskonała do malowania ścian 
z tynku cementowego lub wapienno-cementowego, podłoży z gipsu, płyt wiórowo-ce-
mentowych. Nadaje się również do malowania drewna, materiałów drewnopodobnych 
oraz metalu po uprzednim zagruntowaniu tych powierzchni. Powierzchnia pomalowana 
tą farbą jest odpowiednikiem tablicy szkolnej - można po niej pisać i rysować kredą. Po 
całkowitym wyschnięciu powierzchnię można zmywać za pomocą wilgotnej ściereczki lub 
gąbki. Farba charakteryzuje się doskonałą twardością, przyczepnością powłoki do podłoża 
oraz odpornością na wodę. Dostępna w sześciu kolorach.

DO PISANIA KREDĄ
ODPORNA NA ZMYWANIE
WYDAJNOŚĆ: do 6 m2 z opakowania (jedna warstwa)

DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 0,75 l czarna szara czerwona fioletowa granatowa zielona
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PRZYCIĄGA MAGNESY
KONIEC Z PINEZKAMI
WYDAJNOŚĆ: 5 m2/l (jedna warstwa)

DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 0,75 l

MAGNETIC PAINT 
Farba Magnetyczna potrafi sprawić, że ściana uzyskuje właściwości takie jak powierzchnia 
lodówki - przyciąga magnesy. Stosując ją, w łatwy sposób można udekorować ściany czy 
sufity plakatami, obrazkami, zdjęciami, itp. unikając przy tym stosowania pinezek, kleju i 
taśm samoprzylepnych, które niszczą i brudzą powierzchnię. Rozwiązanie to sprawdza się 
w pokojach dziecięcych, pomieszczeniach biurowych, jako tablica ogłoszeń i w wielu innych 
miejscach. Jest to farba podkładowa, koloru szarego - aby uzyskać pełen efekt dekoracyj-
ny, po naniesieniu jej na ścianę należy ją jeszcze pokryć farbą w wymaganym kolorze. 
Produkt może być stosowany na wszystkich powierzchniach nadających się do malowania 
farbami emulsyjnymi.
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WIELOKROTNEGO UŻYCIA
NIE BRUDZĄ ŚCIAN
ŁATWE DO USUNIĘCIA

NAKLEJKI DEKORACYJNE 
Przeznaczone są do dekoracji gładkich powierzchni, takich jak: malowane ściany, meble, 
drzwi, płytki, lustra. Specjalna powierzchnia klejąca pozwala na łatwe usunięcie naklejki 
z dekorowanej powierzchni, bez ryzyka uszkodzenia podłoża. Naklejki decostickers to 
blisko 45 atrakcyjnych wzorów, zarówno dla dzieci jak i dorosłych.
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SZABLONY DEKORACYJNE 
Szablony malarskie do kreatywnej dekoracji wnętrz. Mogą one również służyć do wyko-
nywania płaskorzeźb przy użyciu past strukturalnych. Bardzo ciekawe efekty można uzyskać 
stosując z szablonami inne produkty systemu PRIMACOL® DECORATIVE. Szablony malarskie 
wyróżniają się szeroką gamą wzorów i nowoczesnym wzornictwem, zgodnym z najnow-
szymi trendami. Wykonane z trwałego tworzywa, dzięki czemu mogą być wielokrotnie 
wykorzystane. 

FARBA DO SZABLONÓW
Specjalna farba wewnętrzna dedykowana do szablonów dekoracyjnych o konsystencji 
zapobiegającej podciekaniu. Dzięki praktycznemu opakowaniu z aplikatorem jest łatwa 
oraz wygodna w użyciu. Występuje w bogatej gamie kolorystycznej.

MEGA SZABLONY DEKORACYJNE



54

INSPIRO PAPIER DEKORACYJNYEFFECTO

BEJCA 3L 
+ K. POMOARAŃCZ (40 ml)

BEJCA 3L 
+ K. PIASEK (40 ml)

BEJCA 1L
+ K. PIASEK  (40 ml)

BEJCA 3L
+ K. KARMEL (40 ml)

BEJCA 1L
+ K. KARMEL (40 ml)

BEJCA 3L
+ K. BRĄZ (40 ml)

BEJCA 1L
+ K. BRĄŻ (40 ml)

BEJCA 3L
+ K. CZERŃ (40 ml)

LINO

CARAMELLO

CAPPUCCINO

DESERTO

DIAMANTE

VULCANO

BEZBARWNA
BEJCA 3L 
+ K. POMOARAŃCZ (40 ml)

BEJCA 3L 
+ K. PIASEK (40 ml)

BEJCA 3L
+ K. UMBRA  (40 ml)

BEJCA 3L
+ K. KARMEL (40 ml)

BEJCA 1L
+ K. KARMEL (40 ml)

BEJCA 3L
+ K. BRĄZ (40 ml)

BEJCA 1L
+ K. BRĄZ (40 ml)

BEJCA 3L
+ K. CZERŃ (40 ml)

LINO

CARAMELLO

CAPPUCCINO

DESERTO

DIAMANTE

VULCANO

BEZBARWNA Werniks złoto

Werniks stare złoto

Werniks miedź

MARRONE PAPIER DEKORACYJNY + WERNIKS SREBROMARRONE

Bejca perłowa 
w gotowych kolorach

Bejca perłowa bezbarwna
+ kolorant

Bejca perłowa 
w gotowych kolorach

Bejca perłowa bezbarwna
+ kolorant
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ANTICCO TRAWERTYN

ROCCIA
T5 
LD (3L) + K. KARMEL (40 ml)

BEJCA 3L 
+ K. POMOARAŃCZ (40 ml)

BEJCA 3L 
+ K. PIASEK (40 ml)

BEJCA 3L
+ K. KARMEL  (40 ml)

BEJCA 1L
+ K. KARMEL (40 ml)

BEJCA 3L
+ K. BRĄZ (40 ml)

BEJCA 1L
+ K. BRĄZ (40 ml)

BEJCA 3L
+ K. MORELA (40 ml)

BEJCA 3L
+ K. UMBRA (40 ml)

SABBIA

COSTA

TERRA

CREMA

MARMO

NOTTE

BEZBARWNA

Bejca matowa bezbarwna
+ kolorant

Bejca matowa 
w gotowych kolorach

T3 
LD (3l) + K. PIASEK (40 ml)

T4 
LD (3l) + K. BRĄZ (40 ml)

T6 
LD (1l) + K. UMBRA (40 ml)

T1 
LD (3l) + K. CZERŃ (40 ml)

T2 
LD (3L)

TAO - FARBA DEKORACYJNA

D00 (5L) + K. PIASEK (40 ML) 
FT1 (3,5 KG) + K. PIASEK (40 ML)

D00 (5l) + K. BRĄZ (40 ml) 
FT6 (3,5 kg) + K. BRĄZ (40 ml)

D00 (5l) + K. UMBRA (40 ml) 
FT7 (3,5 kg) + K. UMBRA (40 ml)

D00 (5l) + K. CZERŃ (40 ml) 
FT4 (3,5 kg) + K. CZERŃ (40 ml)

D00 (5l) + K. KARMEL (40 ml) 
FT2 (3,5 kg) + K. KARMEL (40 ml)

D00 (5l) + K. BRĄZ (120 ml) 
FT3 (3,5 kg) + K. BRĄZ (80 ml)

D00 (5l) + K. KARMEL (120 ml) 
FT4 (3,5 kg) + K. KARMEL (80 ml)

K - KOLORANT, T - TRAWERTYN, LD - LAKIER DEKORACYJNY, 
D00 - DECOBASE BIAŁA, FT - FARBA TAO
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SILVER SAND MYSTICROYAL SILK

D03
BARCELONA S4

D15
S0 + K. WRZOS

DO1
BRAVA S2

D11
S0 + K. MORELA

D01
BLANCA S1

D13
S0 + K. CYTRYNA

D05
LISBONA S6

D10
S0 + K. BRĄZ

D04
CARTAGENA S5

D14
S0 + K. BURGUND

D02
MALAGA S3

D09
S0 + K. TURKUS

D13
S0 + K. TRAWA

D06
VALENCIA S7

D10
S0 + K. KARMEL

D01
R8 + K. POMOARAŃCZ 

D02
R8 + K. PIASEK 

D13
R8 + K. UMBRA 

D10 
R8 + K. BURGUND 

D13 
R0 + K. TRAWA 

D09
R0 + K. TURKUS 

D14 
R0 + K. BURGUND 

D08 
R0 + K. CZERŃ 

DO4
MARS R4

D05
PLUTON R7

DO5
SATURN R6

D10
ORBIT M5

D03
MERCURY R1

D15
METEOR M3

D07
EARTH R3

D14
COMET M4

D04
VENUS R2

D12
HYPERNOVA M7

D03
JUPITER R5

D06
STAR DUST M2

D08
MOON M1

D07
GALAXY M6

D00 
BAZA SREBRNA R0

D01
BAZA ZŁOTA R8

D05
UNIVERSE M8

D00
BAZA S0

Gotowe 
kolory

Gotowe 
kolory

Wybarwienia za pomocą kolorantów
(1l Bazy S0 + 1 op. Kolorantu)
 

Wybarwienia za pomocą kolorantów   
(1l Bazy R0 lub R8 + 1 op. Kolorantu)



57

STIUK KLASYCZNY

SK1 (4 KG) 
+ K. CZERŃ (40 ML) 

SK2 (4 kg) 
+ K. UMBRA (40 ml)

SSY1 (4 kg) 
+ K. KARMEL (80 ml)

SSY8 (4 kg) 
+ K. POMARAŃCZ (160 ml)

SK8 (4 kg) 
+ K. POMARAŃCZ (120 ml)

SK9 (4 kg) 
+ K. POMARAŃCZ (40 ml)

SK10 (4 kg) 
+ K. PIASEK (40 ml)

SK3 (4 kg) 
+ K. BRĄZ (40 ml)

SSY3 (4 kg) 
+ K. BRĄZ (160 ml)

SK4 (4 kg) 
+ K. BRĄZ (120 ml)

SSY5 (4 kg) 
+ K. UMBRA (80 ml)

SSY11 (4 kg) 
+ K. PIASEK (160 ml)

SK5 (4 kg) 
+ K. CZERŃ (120 ml)

SK11 (4 kg) 
+ K. PIASEK (120 ml)

SK6 (4 kg) 
+ K. UMBRA (120 ml)

SSY2 (4 kg) 
+ K. KARMEL (160 ml)

SSY9 (4 kg) 
+ K. POMARAŃCZ (80 ml)

SK12 (4 kg) 
+ K. KARMEL (40 ml)

SSY12 (4 kg) 
+ K. PIASEK (80 ml)

SK7 (4 kg) 
+ K. KARMEL (120 ml)

SSY7 (4 kg) 
+ K. CZERŃ (160 ml)

GLINKA WENECKA

GW6 
DOO (5 l) 
+ K. FIOLET (40 ml)

GW7 
DOO (5 l) 
+ K. TRAWA (120 ml)

GW8 
DOO (5 l) 
+ K. BURGUND (40 ml)

GW3 
DOO (5 l) 
+ K. UMBRA (40 ml)

GW4 
DOO (5 l) 
+ K. CZERŃ (40 ml)

GW5
DOO (5 l) 
+ K. BRĄZ (40 ml)

GW6 
DOO (5 l) 
+ K. FIOLET (40 ml)

GW2 
DOO (5 l)
+ K. KARMEL (40 ml)

STIUK SYNTETYCZNY

SSY4 (4 KG) 
+ K. CZERŃ (40 ML) 

SSY6 (4 kg) 
+ K. BRĄZ (80 ml)

SSY10 (4 kg) 
+ K. UMBRA (160 ml)

K - KOLORANT, GW - GLINKA WENECKA, D00 - DECOBASE 
BIAŁE, D01-D15 DECOBASE KOLORY, SK - STIUK KLASYCZNY, 
SSY - STIUK SYNTETYCZNY

GW1 
DOO (5 L) + K. BRĄZ (120 ML)
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PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
Właściwe przygotowanie podłoża, użycie zalecanych narzędzi i techniki aplikacji przyczynia się do uzyskania 
deklarowanej wydajności produktu. Przed przystąpieniem do właściwej pracy zaleca się wykonanie próby na 
niewielkiej powierzchni, w celu zapoznania się z produktem oraz upewnienia się, co do ostatecznego efektu.

Przed wykonaniem dekoracji należy właściwie przygotować podłoże. Powierzchnia musi być stabilna, równa         
i zagruntowana. Tylko odpowiednie przygotowanie podłoża pozwoli osiągnąć zamierzony efekt końcowy i zagwaran-
tuje trwałość wykonanej dekoracji.

STAN PODŁOŻA
Podłoże powinno zostać oczyszczone z brudu i kurzu, odpylone oraz odtłuszczone. Jeśli powierzchnia jest brudna, 
należy ją umyć przy pomocy rozcieńczonego detergentu i dokładnie spłukać, po czym pozostawić do wyschnięcia. 
Zabrudzenia niedające się zmyć, takie jak: plamy z nikotyny, sadzy, zacieki, należy zamalować farbą izolującą plamy, 
np. farbą na plamy i zacieki PRIMACOL® PROFESSIONAL. 

Podłoże powinno być równe, mocne, niespękane oraz suche. Resztki farb, tapet i niestabilnych tynków powinny 
zostać usunięte, ubytki zaszpachlowane. Świeże tynki cementowe oraz cementowo-wapienne należy sezonować 
przez okres przynajmniej 4 tygodni. 

Jeśli podłoże posiada ślady grzybów pleśniowych, należy je zlikwidować właściwym preparatem grzybobójczym 
(polecamy Anty-grzyb 2 PRIMACOL® PROFESSIONAL). Należy przy tym pamiętać, aby usunąć bezpośrednią 
przyczynę powstawania tego typu zjawiska, poprzez zapewnienie właściwej wentylacji i izolacji pomieszczenia.

Przygotowaną powierzchnię należy zagruntować podkładem gruntującym lub kontakt gruntem, w zależności 
od danego efektu, w celu poprawienia przyczepności, ujednolicenia chłonności oraz wzmocnienia podłoża. 

Należy też pamiętać, żeby odpowiednio zabezpieczyć powierzchnie, które nie będą dekorowane. 

PRZYCZEPNOŚĆ PODŁOŻA
Sprawdzenie przyczepności podłoża polega na mocnym przyklejeniu taśmy malarskiej na długości 15 - 20 cm,    
a następnie zerwaniu jej zdecydowanym ruchem. Jeśli na taśmie nie ma śladów oderwanej powłoki, podłoże 
możemy uznać za przyczepne. Gdy taśma malarska zawiera elementy podłoża, wówczas powierzchnię należy 
przetrzeć papierem ściernym i zmyć wodą. W celu zwiększenia przyczepności podłoża oraz ujednolicenia odcienia 
tła zalecamy zastosowanie kontakt gruntu.

Aranżacje opracowane zostały na bazie oryginalnych produktów Systemu kreatywnej dekoracji. Ze względu na różne natężenie oświetlenia, różnych powierzchni oraz ich chłonności                 
prezentowane efekty oraz kolory mogą się różnić od rzeczywistych. Katalog opracowany został w celu zapewnienia optymalnego wykorzystania produktu, jednakże nie może być podstawą 
do odpowiedzialności prawnej producenta, gdyż warunki wykonywania poszczególnych efektów są po za jego kontrolą. Jakakolwiek ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może            
w znacznym stopniu obniżyć jego jakość. W przypadku łączenia produktów Systemu kreatywnej dekoracji z wyrobami innych producentów, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. 

Katalog ma charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
Prezentowane efekty/kolory, z uwagi na technikę druku należy traktować poglądowo i nie mogą one stanowić podstawy reklamacji.
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INFORMACJE TECHNICZNE  
PRODUKTY DO BARWIENIA
Bejce dekoracyjne - są „bezbarwne”, a po wybarwieniu przyjmują kolor dodanego kolorantu. 
Tworzą „lazurową” powłokę, dzięki czemu nadają się do wykonania efektu tzw. „przecierki”.

Werniksy metaliczne - nie są w pełni kryjące i chcąc uzyskać lepsze krycie oraz bardziej metaliczny kolor, 
należy nałożyć kilka warstw produktu. 

Należy pamiętać, że łączenia przy wybarwianiu dekoracji wykonujemy „na mokro”. 

Nakładając kilka warstw zabarwionych bejc dekoracyjnych lub werniksów metalicznych, należy zachować 4-6 h odstępu 
pomiędzy poszczególnymi warstwami. Pełną zmywalność powłoki uzyskuje się po 28 dniach od aplikacji. 

W przypadku barwienia na ten sam kolor kilku opakowań jednego produktu, w celu zapewnienia jednolitego 
efektu kolorystycznego, przeznaczone do barwienia produkty należy kolorować razem w jednym pojemniku 
zbiorczym.

PASTY STRUKTURALNE
Inspiro, anticco, effecto nakładamy na powierzchnię około 0,5-1 m2 i tworzymy wzór. Pokrywając kolejne fragmenty 
ścian, należy pamiętać, aby łączenia wykonywać „na mokro”. Po wyschnięciu powierzchnię pasty trzeba delikatnie 
przetrzeć papierem ściernym i odpylić.

PAPIER DEKORACYJNY
Przed przystąpieniem do klejenia papieru dekoracyjnego, należy przygotować potrzebną ilość arkuszy, zgniatając 
je oraz nieregularnie odrywając brzegi. Podczas łączenia należy pamiętać o dokładnym przyklejeniu brzegów,   
a wybarwiając powierzchnię, aby łączenia wykonywać „na mokro”.

GLINKA WENECKA
Glinkę wenecką należy delikatnie wymieszać. Nie mieszać mechanicznie - może to spowodować uszkodzenie 
farby. Nakładając glinkę na kolejne fragmenty ściany, należy pamiętać, aby łączenia wykonywać „na mokro”. 

FARBA BETONOWA
W celu uzyskania gładkiej powierzchni, tzw. efektu „betonu wibrowanego”, należy przed całkowitym wyschnięciem 
dekoracji ponownie wygładzić ją za pomocą pacy ze stali nierdzewnej. Chcąc uzyskać na ścianie efekt imitacji 
płyt betonowych, należy przed nałożeniem drugiej warstwy oznaczyć odpowiednie fragmenty przy użyciu taśmy 
malarskiej, po czym usunąć ją przed całkowitym wyschnięciem farby. Przed wybarwieniem farby betonowej przy 
użyciu bejcy lub lakieru dekoracyjnego z dodatkiem kolorantu, należy najpierw zabezpieczyć powierzchnię bez-
barwnym lakierem dekoracyjnym. 

BETON DEKORACYJNY
Charakterystyczne ubytki i wżery można uzyskać odciskając w mokrym betonie kawałki zgniecionego papieru, 
gazety lub folii. W celu uzyskania pożądanego efektu kolorystycznego, należy powierzchnię betonu delikatnie 
spryskać wodą, po czym pacą „rozmazać” pigment. Wygładzanie powierzchni pacą powoduje jej. Im dłużej po-
wierzchnia jest wygładzana, tym będzie ciemniejsza.

TRAWERTYN
Przed wykonaniem wybarwienia trawertynu zawsze należy go najpierw zabezpieczyć lakierem bezbarwnym.
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DANE LOGISTYCZNE Dostępne opakowania

masa/pojemniść (kg/l)

Wydajność (m2) Ilość 

kolorów

Ilość w kartonie (szt.) Waga kartonu (kg) Ilość opakowań zbiorczych 

na palecie (szt.)

Waga palety STRONA
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U Beton dekoracyjny 5/10 1,5-1,7 kg/m2 - - - - 416/416 4

Farba betonowa 8 1,5-2,5 kg/m2 4 - - - 460 6

Tao - farba strukturalna 3,5/6,5 0,15-0,2 kg/m2 - - - - - 8

Tynk japoński 0,8 - 1,8 4 6 - - - - 10

Silver sand 1 10-15 8 8 11 40 460 12

LET'S SHINE 2,5 15 m2 10 - - 96 310 14

MYSTIC 1 12 m2 8 8 10 40 420 16

Royal Silk 1 7-9 m2/l 9 8 8,5 40 361 18
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U Inspiro 1/7/15 0,7-2 - 8/-/- 8,6/-/- 40/-/- 344/584/620 22

Anticco 1/7/15 0,5-1,5 - 8/-/- 8,6/-/- 40/-/- 344/584/620 24

Effecto 7/15 1,5-2,5 - -/- - -/- 576/636 26

Glinka wenecka 1/3 7 - 8/- 8,65/- 40/- 346/403 28

Papier do kreatywnej dekoracji 1 (40 arkuszy) 20 - -/- 1,35 - 162 30

Lakier do efektu spękań 1 5-8 - 8 8,65 40 346 32

Trawertyn - tynk naturalny 3/12 1 - 8/- 8,65/- 40/- 346/397 34

Stiuk klasyczny 4/12 1,4 - -/- -/- -/- 510/372 36

Stiuk syntetyczny 4/12 4/12 - -/- -/- -/- 510/372 38
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Podkład gruntujący 1/3 6-12 - 8/- 9 40/- 320/400 42

Kontakt grunt 1/3 7 m2/l - 8 12,5 40 615 42

Decobase 1/5 10 16 8/- 12,5 40/- 625/862 43

Bejca dekoracyjna 1/3 12-16 8 8/- 8,5 40/- 360/400 44

Lakier dekoracyjny 1/3 10 - 8/- 8,5/- 40/- 415/500 44

Neon 1 8-14 - 25 7,5 48 365 45

Kolorant 40 ml - 16 20 1 78 86 45

Werniks metaliczny 1/3 8-14 4 25/8/- 7,5/8,5/- 48/40/- 360/430/586 46

Werniks dekoracyjny 1/3 8-14 3 25/8/- 7,5-8,5/7,5-9/- 48/40/- 350-430/340-365/394-590 46

Wosk nabłyszczająco-impregnujący 0,6 6-24 - 8 5,5 40 216 47

DecorMix 2x0,85 l 15-35 2 10 2-2,5 24 52-65 47

POWER! COLOR 0,75 6-8 m2/l 5 6 70 48

Farba strukturalna 5/10 3-6 10 -/- -/- -/- 510-810/620-760 49

Farba do tablic 0,75 6 6 6 6 70 490 50

Magnetic Paint 0,75 7 - 6 11 70 985 51

Naklejki dekoracyjne 0,35 - - - - - - 52

Szablony dekoracyjne 0,3-0,5 6 rozmiarów - - - - - 53

Farba do szablonów 75 ml 7 - 20 2,5 182 420 53

Przykładowe efekty       54-57 Przygotowanie podłoża       58 Informacje techniczne       59 Dane logistyczne       60



61

O FIRMIE  
UNICELL Poland został założony w roku 1998 i jest firmą o kapitale polsko-holenderskim. Główny obszar działalności 
firmy to produkcja i dystrybucja artykułów chemii budowlanej (farby, impregnaty, kleje, grunty, lakiery) oraz 
produktów do kreatywnego wykończenia wnętrz (tynki strukturalne, system dekoracji, włókno szklane). W oparciu    
o wieloletnie doświadczenie partnera holenderskiego oraz własne laboratoria, tworzymy nowoczesne, skuteczne 
i łatwe w użyciu produkty. Elastyczne podejście do klienta, najlepszy stosunek jakości do ceny szeroki asortyment 
produktów to cechy, które powodują, że warto z nami współpracować.

MISJA FIRMY  
Naszą misją jest tworzenie innowacyjnych produktów, które pozwolą w prosty, skuteczny oraz bezpieczny dla 
ludzi i środowiska sposób budować, dekorować, przywracać dawne piękno oraz zabezpieczać Państwa domy        
i mieszkania. Chcemy, aby nasze produkty były dostępne dla przeciętnego użytkownika, dawały mu inspirację, 
przyjemność z ich stosowania oraz techniczne możliwości, które dotychczas były dla niego nieosiągalne.

Pracujemy z poszanowaniem środowiska naturalnego, kierując się kodeksem honorowym i zasadami etyki biz-
nesowej wobec wszystkich firm współpracujących, klientów, dostawców oraz pracowników. Wykorzystując nasze 
największe atuty: kreatywność, elastyczność i szybkość działania, tworzymy korporację o zasięgu międzynarodowym, 
ale równocześnie staramy się nie zapominać o społeczności lokalnej i wielkiej wadze kontaktów międzyludzkich.

Dzień po dniu podnosimy jakość naszych produktów i budujemy wizerunek UNICELL Poland, jako rzetelnej 
korporacji międzynarodowej oferującej wysokiej jakości oraz kompleksowe rozwiązania dla branży budowlanej 
i wykończeniowej.



FARBY I CHEMIA BUDOWLANA
Farby wewnętrzne, fasadowe i  specjalistyczne, emulsje gruntujące, impre-
gnaty, kleje, środki czyszczące, dodatki do betonu. Produkty niezbędne na 
każdym etapie budowy i remontu domu. 

FOLIA I AKCESORIA BUDOWLANE
Szeroki asortyment folii, membran, taśm i akcesoriów dla budownictwa, 
dekarstwa i ogrodnictwa. Podkłady podłogowe, tektury, płachty, plandeki  
i wiele innych produktów do zabezpieczenia, ochrony i izolacji. 

OCHRONA I DEKORAC JA DREWNA
Pełna oferta środków do ochrony i dekoracji drewna. Lakiery, oleje, 
impregnaty i lazury do wszystkich zastosowań związanych z drewnem. 
Skutecznie, ekologicznie, zgodnie z naturą.

POZNAJ NASZE MARKI

FARBY DO METALU "4 w 1"
Grunt, pasywator, podkład i farba powierzchniowa w jednym.   



63

SYSTEMY Z PCV
Parapety z PCV. Wysoka jakość, trwałość i atrakcyjne wzornictwo  
w rozsądnej cenie. 

ZABEZPIECZENIA MEBLOWE
Akcesoria do mebli, zabezpieczające dzieci przed wypadkami. Zabezpieczenia 
ostrych kantów mebli, blokady szuflad, drzwi i gniazdek elektrycznych. Uchro-
nią niejedną główkę przed guzem i niejeden paluszek przed przyciśnięciem. 

AKCESORIA OGRODNICZE
Ogród, działka, rekreacja. Produkty potrzebne „po pracy”.       

Unicell Poland Sp. z o. o.
ul. Supraślska 25, 16-010 Wasilków

tel.: (85) 733 66 41, fax: (85) 718 68 62
www.unicell.com.pl

DANE DYSTRYBUTORA
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